
 
 

Diwrnod Datblygu ESOL 

Dydd Llun 27 Mawrth 2023 
Canolfan Fusnes, Coleg Caerdydd a’r Fro, Caerdydd 

 

10:00am Cofrestru, lluniaeth a rhwydweithio 

10:30am Croeso:  Joshua Miles, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Dysgu a Gwaith 

10:35am Tetiana Kovalenko, Enillydd Gwobr Tiwtor Ysbrydoli! 2023  
 
10.45am Sesiwn lawn 

Ymchwilio darpar gwricwlwm ESOL                               

Sam Shepherd, Coleg Kirklees  

 Gan ddefnyddio addysgeg gyfranogol, dogme ELT ac elfennau o 

ddysgu seiliedig ar dasg, bydd y sesiwn yn archwilio sut y gall 

ymarferwyr ESOL ddatblygu cwricwlwm sy’n ymateb i’r anghenion sy’n 

newid a datblygu ar gyfer myfyrwyr. 

11:30am Adolygiad ESOL Llywodraeth Cymru 

 Cyflwyniad i Adolygiad ESOL a’r cyd-destun: 
  Susan Edwards, Pennaeth ESOL, Llywodraeth Leol 

 
Trosolwg o ganfyddiadau ac argymhellion Adolygiad ESOL: 
Dr Mike Chick, Prifysgol De Cymru ac Alex Stephenson, Sefydliad 
Dysgu a Gwaith 
 
Camau nesaf:   Susan Edwards, Pennaeth ESOL, Llywodraeth Cymru 
 

12:30pm Cinio a rhwydweithiau  

 
1:15pm Sesiynau grŵp  

Dewis o bedair sesiwn i ymchwilio ymhellach y canfyddiadau a ddynodwyd yn 

adolygiad ESOL a chanolbwyntio ar ddatrysiadau: Beth fedrir ei wneud? Pwy 

ddylai wneud hynny? Beth sydd angen ei newid? Beth sydd angen ei wella? 

Sut mae cyrraedd yno? Beth yw’r rhwystrau? Sut mae eu dileu? 

  Sesiwn 1:   Mynediad a Seilwaith  
     

Sesiwn 2:  Arloesedd  yn y Cwricwlwm  



 
Sesiwn 3: Addysg Gweithlu/Cyflenwad a Datblygiad Proffesiynol 

Parhaus 
 
Sesiwn 4: Cynhwysiant 

 
 
2.15pm  Coffi a cherdded o gwmpas sesiynau 

2.45pm:   Sesiwn lawn 

Rôl gobaith a hunaniaeth yn ESOL: Hybu dysgu iaith dysgwyr 

ESOL a llwybrau integreiddio: Dr Jill Court, Prifysgol Bryste 

Mae’r sesiwn yma’n rhannu adroddiadau dysgwyr ESOL o’u dysgu iaith 

a phrofiadau integreiddio ym Mhrydain a’r goblygiadau ar gyfer ymarfer 

a pholisi integreiddio ESOL 

3.40pm  Diwedd  

 

Mwy am ein siaradwyr 

Sesiwn Lawn 1:  
Ymchwilio Darpar Gwricwlwm Newydd ESOL: Sam Shepherd, Coleg Kirklees  

Gan ddefnyddio addysgeg gyfranogol, dogme ELT ac elfennau dysgu seiliedig ar 

dasg, bydd y sesiwn yma’n archwilio sut y gall ymarferwyr ESOL ddatblygu 

cwricwlwm sy’n ymateb i anghenion sy’n newid a datblygu ar gyfer myfyrwyr. 

Byddwn yn cwestiynu’r cysyniadau o ddeilliannau a thargedau dysgu ac yn edrych 

sut y gall cwrs ESOL ddod i’r amlwg o ryngweithio myfyrwyr gyda’i gilydd a gyda’u 

tiwtor, yn ogystal â’u rhyngweithio gyda thestunau a’r byd ehangach. 

Bydd gan y sesiwn gymaint o ffocws ymarferol ag o ffocws damcaniaethol, mae’r 

model wedi ei wreiddio mewn prosiect ymchwil gweithredu a wneir fel rhan o PhD a 

bydd yn cynnwys cyngor ymarferol, yn ogystal ag enghreifftiau onest o’r heriau a 

hefyd y buddion. 

Mae Sam Sheppard yn athro ESOL a hyfforddydd athrawon yng Ngholeg Kirklees 

yng ngorllewin Swydd Efrog. Bu’n addysgu ESOL ers 2004, a chyn hynny roedd yn 

athro yn y sector EFL preifat. Bu ganddo ddiddordeb mewn arferion ysgafn o ran 

deunyddiau ac a gaiff ei yrru gan fyfyrwyr ers peth amser, yn ogystal â chyd-destun 

polisi ESOL ac mae ar hyn o bryd yn gwneud PhD yn ymchwilio arferion cwricwlwm 

ESOL ym Mhrifysgol Sunderland. 

 

Sesiwn Lawn 2:  
Rôl gobaith a hunaniaeth yn ESOL: Hybu dysgu iaith a llwybrau integreiddio 
dysgwyr ESOL: Dr Jill Court, Prifysgol Bryste 
 



Bydd y sgwrs yma’n disgrifio ymchwil doethuriaeth Jill oedd yn cynnwys adroddiadau 

dysgwyr ESOL am eu dysgu iaith a phrofiadau integreiddio ym Mhrydain. Bydd yn 

rhannu canfyddiadau ar yr heriau a chyfleoedd ar gyfer dysgu Saesneg, gan 

ymgartrefu a ffynnu ym Mhrydain, a thrafod rôl hunaniaeth a gobaith wrth eu llunio. 

Bydd wedyn yn bwrw golwg ar oblygiadau ei hymchwil ar gyfer ymarfer ESOL a 

pholisi ESOL ac integreiddio yn ehangach. 

Mae Dr Jill Court yn Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Bryste ac mae ganddi dros 15 

mlynedd o brofiad o addysgu ESOL. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys 

ymchwilio ESOL o safbwyntiau beirniadol a chyfiawnder cymdeithasol ac ymchwilio 

ffyrdd i gydweithio gydag athrawon ESOL i gryfhau cysylltiadau rhwng damcaniaeth 

ac ymarfer. 

 

 

 

 

 

 


